
             Додаток 1 

                

ЗАЯВА 

про надання фінансової підтримки з місцевого бюджету на реалізацію 

соціальних проектів, розроблених громадськими та благодійними 

організаціями  

 

Дата реєстрації заяви  

Унікальний код реєстрації /Реєстраційний номер 

 

(заповнює посадова особа відділ у соціального захисту населення 
Бурштинської міської ради) 

 

Найменування громадської та благодійної організації відповідно до 
статуту 

 

Назва проекту  

Тема, на розвязання якої спрямовано проект  

Загальна сума кошторису з урахування співфінансування  

- за рахунок місцевого бюджету 

- кошти співфінансування, джерела (в разі наявності) 

 

Строк реалізації проекту  

Прізвище та імя керівника організації, місцезнаходження організації, 
телефон, електронна адреса  

 

Прізвище та імя посада відповідальної особи,  поштова адреса, 
телефон, електронна пошта 

 

(заповнює учасник Конкурсу) 

Цією заявою підтверджую про  _____________________ (відсутність/наявність) фактів 

порушення вимог бюджетного законодавства протягом двох попередніх бюджетніх періодів 

________________________________________________________________________ 

(заповнює учасник конкурсу у разі наявності факту порушення вимог бюджетного 

законодавства – вказується яке саме порушення вчинено та які заходи впливу були 

застосовані, зокрема попередження чи інші)  

Гарантую що у разі отримання фінансової підтримки за рахунок коштів місцевого 

бюджету ці кошти будуть використані винятково для потреб, визначених проектом 

відповідно та в межах кошторисних витрат, за результатами роботи Комісії, з дотримання 

вимог щодо цільового використання відповідно до законодавства 

 

___________________________________________                     _______              _______ 
(посада керівника громадської чи                                                                                            підпис                          ПІП 

благодійної організації)                   

 

«_____»_________20__ 



     Додаток 2 

 

ТИПОВИЙ КОШТОРИС ВИТРАТ 

необхідних для виконання (реалізації) програм (проектів, заходів), 

 надання фінансової підтримки громадським благодійним організаціям 

соціального спрямування  

Унікальний код реєстрації/Реєстраційний номер __________________________________ 

 

Керівник громадської/благодійної 

організації 

 

____________ 

(підпис) 

 

_________________________ 

(власне ім’я та прізвище) 

Головний бухгалтер 

громадської/благодійної організації 

 

 

 

____________ 

(підпис) 

 

 

_________________________ 

(власне ім’я та прізвище) 

__________ 

1 
Унікальний код реєстрації надається автоматично після подання конкурсної пропозиції. 

2
 У разі проведення конкурсу без використання електронної системи проведення конкурсу. 

3
 Статті витрат формуються на підставі довідника, який розміщений в електронній системі проведення 

конкурсу та сформований Мінцифри за поданням центральних органів виконавчої влади. Довідник може бути 

уточнений за поданням організаторів конкурсу в разі наявності суттєвих (значних) змін до сформованих в 

довіднику статей витрат або в разі зміни законодавства. 

Порядковий 

номер 
Стаття витрат

3
 Розрахунок витрат 

Сума коштів 

державного 

(місцевого) 

бюджету, 

гривень 

Власний внесок 

інституту 

громадянського 

суспільств, 

гривень 

Загальна 

сума 

коштів, 

гривень 

Усього витрат за кошторисом    

1.         

       

Усього за 

статтею  

      

2.         

       

Усього за 

статтею  

      



У разі проведення конкурсу без використання електронної системи проведення конкурсу відповідний перелік 

статей витрат зазначається в оголошенні про проведення конкурсу. 

 

 


